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Allt för länge har utseendet på traditionella 
solpaneler fått stå i vägen för många 
hus ägares vilja att använda taket till att 
producera grön el. Vi kan med stor glädje 
säga att den tiden är förbi. Aldrig mer 
behöver du låta design kompromissa med 

funktion. Lindab SolarRoof kombinerar 
våra svensktillverkade plåttak i skandina
visk stil med mycket effektiva och bygg
nadsintegrerade solpaneler. Resultatet är 
ett designtak som producerar grön el och 
drar blickar till sig. 

 

Din takprofil levereras med integrerade 
solceller vilket tillsammans med takplåten 
skapar en solpanel. 

Solcellerna är av typen CIGS som är en 
tunn  filmsteknik där solcellerna endast är 2 mm 
tjocka. Produktgarantin är 10 år och effekt
garantin hela 25 år. Redan efter två år är 
solpanelerna koldioxidneutrala.

VI HAR ALLT  
FÖR DINA  
UTEPROJEKT!
Äntligen är det dags att kicka igång 
vårsäsongen och kundernas alla ute-
projekt. Kanske ska du anlägga en ny 
stenlagd uteplats, bygga trädäck med 
trall eller se över tak och hängrännor 
efter vintern...?

Oavsett vilket jobb det handlar 
om så har vi prylarna du behöver 
från varumärkena du gillar. Och våra 
erfarna och duktiga byggsäljare vet 
precis vad du behöver för att arbetet 
gå ska smidigt och din kund ska bli 
nöjd! Så kom in och prata utejobb 
med oss! NP Nilsson – vi får bygget 
att snurra!

– och drar 
blickarna  
till sig

SOLARROOF  
Taket som producerar el

SOLPANELER PÅ HUSET – Få koll på kundernas frågor 
Med debatten kring klimatför-
ändringarna och extremväder 
har solpaneler blivit en av de 
absolut hetaste produkterna.  
Vi reder här ut de vanligaste 
frågorna du som byggare kan 
få från kunder som vill montera 
solpaneler på huset.

BEHÖVS BYGGLOV?
Så länge huset eller området inte är 
K-märkt och solpanelerna följer takets 
lutning eller husets form behövs 
normalt inget bygglov.

VILKA TAK PASSAR FÖR SOLCELLER?
Optimalt är rena takytor utan skugga 
som är riktade mot söder med en lut-
ning runt 35 grader. Med en sydväst-
lig eller sydostlig riktning tappar man 
cirka 6 % av den årliga produktionen 

och en lutning på 40 grader ± 10 
grader ger ca 2 % lägre produktion.

STATLIGT INVESTERINGSSTÖD
Sedan 2009 finns ett statligt inve-
s teringsstöd för solceller på upp till 
20 % av investerings-
kostnaden. Inve s t-
eringsstödet söks 
hos och hanteras 
av landets läns-
styrelser. Hus-
ägaren skickar in 
ansökan i förväg 
innan hen påbörjar 
installationen, och får 
stödet utbetalat i efterskott. Respektive 
länsstyrelse handlägger ansökningar-
na i den ordning de har kommit in. 
Stödet är så kallat rambegränsat, det 
vill säga det ges bara så länge pengar-
na räcker. 

ROTAVDRAG
Villaägaren kan även söka ROT-av-
drag som vanligtvis uppgår till 9 % 
av investeringskostnaden (mot 20 % 
för investeringsstödet). Dock går det 
inte att kombinera både ROT-avdrag 

och solcellsstöd. Där emot har 
man möjlighet att ta ROT-av-

draget, och sedan betala 
tillbaka det om man får 
investeringsstödet beviljat. 

MONO VS. POLYKRISTALLINA 
SOLCELLER

Den polykristallina solcellen 
består av flera kristaller medan den 
monokristallina endast består av en 
kristall. Tillverkningen av mono-
kristallina är något mer avancerad 
och dessa paneler är därför vanligtvis 
något dyrare. Vilket kompenseras av 
en generellt högre effektivitet.

KOMPLETT TAK SOM 
SKÄNKER TRYGGHET!

BETONGTAKPANNOR
Benders betongtakpannor är 
med sin enkelhet att lägga, vack-
ra utseende och funktionalitet 
pannor som förblivit populära 
år efter år. Välj bland tre model-
ler, den tvåkupiga Palema, den 
enkupiga Exklusivpannan eller 
den platta Carisma. En panna 
för alla!

LERTEGELTAKPANNOR
Bender Lertegel bjuder på ett 
brett utbud av falsade modeller. 
De falsade pannorna Hansa, 
Hansa rak framkant, Tvilling och 
Piano har betongpannans lätt-
lagda egenskaper i kombination 
med lerteglets rustika charm.

SOLPANELER
Benders har nu tagit steget in 
på marknaden för solpaneler 
och arbetat fram produkter an-
passade för våra tak där både 
säkerhet och estetik har fått stå 
i centrum.

SAFE
Bender Safe är ett smartare och 
enklare taksäkerhetssystem. Tätt 
och enkelt montage via vertikal 
infästning. Ryckprovat och god-
känt på fasadhöjder över 4 m.

Mer om Benders
www.benders.se

Du har väl inte missat att du numera 
kan göra dina inköp och beställningar 
till bygget hemifrån via Woodys smarta 
online-verktyg; Plattan?

Via Plattan har du som byggare 
full överblick över gamla orders och 
fakturor och kan lägga beställningar 
dygnet runt hemifrån soffan. 

Kontakta din lokala NP Nilsson-
butik så berättar vi mer om hur du 
kommer igång.

TRANSPORT OCH LEVERANS

Låt oss leverera material på det sätt som är mest lönsamt 
för ditt byggprojekt. Vi ordnar transport direkt till din 
byggarbetsplats och erbjuder en rad olika leveranssätt!

HANDLA BEKVÄMT 
HEMIFRÅN  
med Plattan
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VACKERT, HÅLLBART OCH  
LÄTTSKÖTT FÖR ALLA HUSTYPER
Drömmer du om ett tak som passar sekel
skiftes villan, torpet i skogen eller nyfunkis
huset du tänker bygga? Eller kanske behöver 
du ett hållbart tak till hyresfastig heten du  
ska renovera?

Inspirationen till Lindab SRP 25 är hämtad 
från det traditionella bandtäckta taket. 
Profilerna klickas enkelt ihop utan att du 
behöver använda special verktyg. Du får 
snabbt ett elegant, tidlöst tak som för 
tankarna till gediget hantverk.

Oavsett vilken byggnad du lägger bandtäck
ningsprofilen på, får du ett vackert, hållbart och 
lättskött tak som pryder sin plats i många år.

TAKAVVATTNING
för proffs av proffs

Lindabs takavvattningssystem finns i en 
mängd olika kulörer, som går att blanda och 
matcha hur man vill. Välj en kulör som kom
pletterar husets nyans eller en som blir en 
spännande accent. Varför inte mörkröda 
stuprör till en vitrappad fasad? Eller exklusiv 
kopparmetallic till en grå stenvägg. Eller 
tegelröda hängrännor och antikvita stuprör som 
matchar färgen på både taket och träpanelen.  
 Med takavvattning från Lindab är allt 
möjligt. Du får ett kvalitetssystem som är 
hållbart, flexibelt och lätt att montera. 

Det är utvecklat av proffs för proffs. När 
proffsen väljer takavvattning väljer de Lindab i 
första hand. Och det gör de framför allt för 
livslängden. De vet att Lindabs takavvatt
ningssystem pryder sin plats år efter år utan 
att vare sig rosta eller läcka.

BÅSTAD
Det exklusiva taket

STÅL ÄR STARKT
Stål är ett starkt, mångsidigt och hållbart 
material. Men det måste hanteras på rätt 
sätt. Lindab köper mer än 200 000 ton 
stålplåt per år. Det är lika mycket som går 
åt för att tillverka en halv miljon bilar. Kort 
sagt, vi kan stål.

STÅL HÅLLER
Stål är det i särklass bästa materialet för ett 
takavattningssystem. Det är starkt och tåligt, 
men av låg vikt för att vara lätthanterligt. Det 
expanderar och kontraherar betydligt mindre 
än plast som rör sig, spricker och läcker.

Välj mellan flera klassiska 
och moderna takfärger  
med eller utan designveck. 

PÅ BÅSTAD SRP 25
15%

• Hållbart och flexibelt
• Ett komplett sortiment av komponenter
• Enkel montering
• Massor av kulörer

VÅRT ORD. PRIS ÄR ALLTID

-35%
PÅ RÄNNOR & STUPRÖR

-20%
PÅ ÖVRIG TAKAVVATTNING

Gäller på lev. riktpris 
MED TAKAVVATTNING FRÅN 
LINDAB ÄR ALLT MÖJLIGT!

PRESENNING
Extra kraftig, 180g/m2

4x6m  191,20 + moms
5x8m  271: + moms
6x10m  471: + moms

NILFISK HÖGTRYCKSTVÄTT 
E 150.210 H XTRA

2.799:-
+ moms

1.660:-
+ MOMS

FASADFÄRG

PERFEKT PLUS 
10 L

TRALLSKRUV ROSTFRI 
Rostfri A4 kvalité    
4,2x45 mm   250 st 149: +moms
4,2x55 mm   250 st 164: +moms
4,2x55 mm  1400st 839: +moms
4,8x75 mm   100 st 129: +moms     

NYHET!
TERRASSFOT DECK SUPPORT
3050mm 47,20 + moms
5090mm 55,20 + moms
Förhöjning 35mm   11,12 + moms

STORSÄCK BYGG
95x95x110cm. Max 1500kg

169: + moms

Vit
Utevit
Svart
Faluröd

Har ni 
MÅLERIAVTAL?
Om inte  Välkommen 
in och prata med oss.

HANTVERKAR 
STÄLLNING WHS 400
Apack. Lastklass 3.  
Kan byggas upp till 2,3 meter. 
 

4.695:-
Rek pris 6.393: (exkl moms)

Köp även till påbyggnadspaket och 
stödben, just nu till extra bra pris. 

UTSKJUTSSTEGE
2delad utskjutsstege i aluminium.

Totallängd 5,7 m. 

1.275:-
Rek pris 1.707: (exkl moms)

Finns även i 6,9 m och 8,1 m, just nu  
till extra bra pris.

En av världens största och 
mest innovativa tillverkare av 
produkter för infästning.

FÅ JOBBET GJORT 
MED PASLODE!

IM90CI LITHIUM
En mångsidig gasdriven spikpistol i premiumklassen 
som tillåter dig att jobba lättare, snabbare och längre.

• För 34° spik och spiklängd mellan 5090 mm.
• Perfekt för takstolar, bärläkt, lägga trall, sätta panel mm.
• Upp till 7500 skott per full laddning.
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Mer om Benders
www.benders.se

Med sten och betong får du ändlösa 
möjligheter, och samtidigt skapar du ett 
tidlöst uttryck för din garageuppfart, 
uteplats, trädgårdsgång, mur eller vinter-
trädgård.

Med olika typer av sten, marksten 
och betongprodukter har du möjlighet 
till en enorm variation i allt från material 
och mönster till utseende och färg – det 
finns något för alla och alla smaker.

Sten och betong är ett åldersbestän-
digt material med minimalt med un-
derhåll som håller en lång tid framöver. 
Väljer du natursten blir denna dessutom 
bara vackrare med åren. 

Så välj sten och få en 100% mål-
ningsfri uteplats i sommar! Skapa olika uttryck på uteplatsen genom 

att blanda olika typer av sten och betong.

Genom att välja Mursystem Exakt har du tagit första 
steget till snabbmurade och välisolerade väggar både 
ovan och under mark. 

Dra, rulla, lägg            
     – 
exakt så enkelt!

Med fyra smarta komponenter i ett komplett system, från de exakta blocken och den flexibla murlådan, till det smidiga murbruket och den 
innovativa armeringstekniken, får du en mycket effektiv, enkel och exakt murningsupplevelse.

Mursystem exakt  
på YouTube.

Följ QRkoden

SE FILMEN

MURSYSTEM

EXAKTCambridge är ett smart val när du vill 
skapa en lyxig miljö med skifferkänsla. 
Kombinera gärna med 
produkter ur vårt 
markstenssortiment 
för att åstadkomma 
än mer attraktiva 
och iögonfallande 
miljöer.

Med Bender Labyrint/Troja antik anlägger 
du nya miljöer med massor av gammaldags 
charm. Mixade färger ger 
skaparglädje, lust och 
obegränsade möjligheter 
att skapa en personlig 
utemiljö. Labyrint antik 
är tumlad och har två 
släta ytor. Labyrint/Troja 
antik är också tumlade men 
har en slät och en skifferpräglad yta.

Megasmart är murstenen för dig som vill 
bygga mur på egen hand. Ihåliga murblock 
ger en väsentligt lägre vikt och gör Megas
mart oslagbart lätthanterlig samtidigt som 
konstruktionen ger en stabil mur vare sig 
du bygger rakt eller svängt. Murblocken 
levereras färdigknäckta 
och kan byggas 
såväl vertikalt som 
lutande med hjälp av 
distanser.

TIPS! För att underlätta valet av mur som 
passar dig bäst så har vi utvecklat en 
murväljare. Se mer på: 
www.benders.se/murvaljaren

NYHET!
LITHOMEX QUICKSAND FOGMASSA
Lithomex Quicksand är en färdigblandad 1-komponents hårdfog för ytor med lätt trafik och används för fogar 
från 3 till 30 mm. Lithomex Quicksand säkrar dina ytor och motverkar ogräs, den tål sug- och borstmaskiner 
samt kemikalier och salter. Den är lätt att använda 
och kan installeras i alla väder, tål till och med frost.

Bender Orlando antik är en serie design
plattor/stenar som skapar spännande och 
levande ytor. En sten för den 
moderna utemiljön som 
garageupp 
farten, trädgårdsgån
gen eller uteplatsen. 
Orlando antik ingår i 
konceptet ”Framtidens 
marksten”, en serie stenar 
med en slätare och mer lättskött yta.

CAMBRIDGE ORLANDO TROJA

MEGASMART

MARKSTEN & MURAR
FÖR ALLA BEHOV

TIDLÖST
INTRYCK
med sten och betong
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Bottenstock 
Ur denna del kan man få fram 
kvistren fur, över 
bryggade kvistar men framför 
allt svartkvist. Används med 
fördel till  invändiga lister.  
Olämplig som trall.

Mellanstock 
Ur denna del tas den 
största delen av vanliga 
trallbräder. Blandning 
av friska, döda och även 
lösa kvistar. Kan även 
användas till ex invändi
ga golvbräder.

Toppstock
Här tas bryggtrall.  
Frisk kvist, täta årsringar,  
kortare längder. Kvist  
binder ihop brädan,  
minskar risk för sprickor.

SORTERINGSKLASSER
Är norrländskt virke alltid garanti för ett 
bättre virke, än om det kommer från södra 
Sverige? Det finns fantastisk råvara  
i norra Sverige precis som det finns från 
exempelvis småländska höglandet. Det enda 
som styr kvalitén är sorteringen! 
Den norrländska råvaran har ofta vuxit lång
sammare och har tätare årsringar. Däremot 
ser en fura likadan ut oavsett var den växer i 
Sverige. Vad man  vill ha är friska kvistar och 
inte svartkvist. Det bestäms var på stocken 
trallen tagits från.

BRYGGTRALL 28X120MM
Vår bästa kvalité

Grön från.. 15,92:-/lpm + moms
Brun  17,20:-/lpm + moms
Grafitgrå  19,60:-/lpm + moms 
(Obs endast 4,2m)

VAD KOSTAR ETT TRÄDÄCK?
Du behöver mer än trallbrädor när du bygger ditt trädäck. Vi har jämfört skillnaden mellan ett däck 
med samma stomme men olika trallbrädor i 28x120mm, sydsvensk trall och bryggtrall.
Prisexempel 30m2 trall
Stomme: 45x170 Tryckimp C24, spikplåt, vinkelbeslag, ankarskruv, trall och trallskruv.

BRYGGTRALL  ca: 8 240:- + moms
SYDSVENSK  ca: 7 280:- + moms 

NU ÄVEN GRAFITGRÅ!

VÄLJ RÄTT TRALL VÄLJ RÄTT TRALL 
TILL DITT TRÄDÄCK!TILL DITT TRÄDÄCK!

SYDSVENSK TRALL 28X120
Grön  11,96:-/lpm + moms

TRALL I FLER DIMENSIONER
För att bygga trallen med fris eller med olika bredder på trallbrädorna har 
vi den gröna och i vissa fall bruna trallen i flera andra dimensioner och 
utförande.

BRYGGTRALL
22x95 mm  Grön
28x120 mm  Grön, brun och grå
34x145 mm  Grön

NORRLANDSTRALL
28x45 mm  Grön
28x70 mm  Grön
34x120  mm Decking  grön, brun

ERFAREN LOGISTIKPARTNER

Vi skräddarsyr era leveranser  Erfarna byggmaterialchaufförer  
Miljöklassade bilar

Vi ser till att arbetsplatsen får rätt material, på rätt plats och vid rätt tid.  
Att de får produkter med rätt kvalitet och till rätt antal. Den tid på arbetsplat
sen som ägnas åt att hämta, leta eller vänta på material minskar dramatiskt 
med oss som logistikpartner. 
Vi kan också hjälpa till med kran vid montaget om detta har bokats i god tid.

OBJEKTSPLANERING
Vid stora objekt erbjuder vi dig ett inledande startmöte för att planera 
logistiken och optimera byggets lönsamhet. Vid stora materielbehov kan 
vi t.ex. lagra material och leverera efter avrop. 
Du slipper lagring på arbetsplatser där varorna riskerar att gå sönder 
eller stjälas.
Behöver ni specialpackade leveranser löser vi det.

NP NILSSON TRANSPORTER

FÖR ETT 
SKÖNARE 
UTELIV

NYHET!

WOODLON GRANDE WALNUT 
gop Woodlon Grande är en exklusiv solid träkomposit 
med en bredd och färg som ger ditt utegolv en rustik 
look som påminner om gamla brädgolv. 210 mm.

• SLITSTARK YTA kapslad 360 grader. 
Maximalt skydd mot fläckar, blekning, 
fukt och insekter.

• MJUKT ATT GÅ PÅ. Mjuka ytor garanterat 
fria från flisor och stickor.

• 25 ÅRS GARANTI. Lång livslängd besparar 
både ekonomi och miljö.

• UNDERHÅLLSFRITT. Slipp årligt  
underhåll med olja, bets och  
andra skadliga produkter.

• ÅTERVUNNET MATERIAL.  
Tillverkat av 95% återvunnet  
material från träfiber och polyeten.

PÅ HELA SORTIMENTET  
WOODLON 
Gäller även clips  

och skruv!

20%

WOODLON DECO BROWN & LIGHT GREY
gop Woodlon Deco är en solid träkomposit med klassisk 
rillad yta som är både grepp säker och mjuk att gå på. 
Den släta baksidan blir ett naturligt design element,  
till exempel som fris eller ram runt golvet. 138 mm.

NYHET!
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OPTIMERAD  
FÖR PANEL

VANLIG INFÄSTNING ÄR FÖR LÅNG, RÄTT LÄNGD 
PÅ SKRUVEN OCH SPIKEN ÄR VARSAMT MOT 
VINDSKYDDET OCH PANELEN. 

NYHET!

PÅ PANEL 
INFÄSTNING

20%
Sveriges första  
godkända  
panelskruv. 

SPARA TID OCH PENGAR 
– välj fabriksmålat!
Visst finns det de som verkligen gillar att måla, fixa och dona. Men de 
flesta tycker ändå att det är rätt skönt när det finns genvägar. Som den 
fabriksmålade ytterpanelen. Som förutom att spara både tid och pengar 
dessutom är en kvalitetssäkrare.
Att byta ytterpanel är inte bara en fråga om utseende. Det är också en 
viktig del av husets klimatskydd. Och då är det viktigt att panelen är målad 
på rätt sätt. För att du ska få en riktigt heltäckande grundmålning bör din 
panel alltid grundmålas och mellanstrykas innan montering. Annars är 
risken stor att omålade partier kommer fram när virket krymper.

Grundmålad och mellanstruken panel?
Om du väljer en grundmålad och mellanstruken panel sparar du tid. Den är 
nämligen först grundmålad och sedan struken med ett lager fabriksmålad 
täckfärg. Två lager färg redan från början alltså. Det som efter monteringen 
återstår för dig är då bara en slutstrykning av täckfärg.

fabriksmålat

I våra moderna produktionslokaler har vi en 
hög produktionskapacitet och vi tillverkar i 
dagsläget ca 10 000 takstolar per år.

Tillverkningen av takstolar är certifierad 
och kontrolleras löpande av RISE och vi är 
aktiva medlemmar i STAK (Svenska

Takstolsföreningen) där vi samarbetar med 
tillverkare för ökad kvalitet och kompetens 
i takstolsbranschen.

Vi kan även tillverka takstolarna med PEFC 
anspråk, vilket gör det möjligt att tillverka 
byggnader med de flesta miljöcertifiering
ar, t.ex. Svanen och Miljöbyggnad.

I större byggprojekt är vi gärna delaktiga 
tidigt i projekteringsfasen för få en så 
effektiv byggproduktion som möjligt.

SmartStomme är ett nytt och smart sätt 
att platsbygga väggar. Med vår tekniska 
kompetens och maskinutrustning har vi 
gjort det möjligt att tillverka färdigkapad 
stomme i platta paket för en effektiv 
byggprocess.

Vi konstruerar, ritar, kapar, hakar och 
märker upp varje bit i väggstommen, för  
att sedan kunna leverera direkt till bygg 
arbetsplatsen i platta inplastade paket.

Färdiga fickfräsningar för varje regel i syll, 
lejd och stående reglar gör väggen till ett 
pussel.

Till varje SmartStomme följer det med rit
ningar på varje vägg samt en montageplan.

Vårt Teknikcenter i Vistorp är en modern  
produktionsanläggning och en erkänt  
duktig aktör när det gäller försäljning  
av takstolar och väggsystem.

Tillverkningen är CEmärkt vilket innebär 
att produkten stämmer överens med  
gällande Europeiska standarder.

Genom att hålla hela produktionen inomhus 
säkerställer vi kvalitén på våra produkter 
samtidigt som väder och vind inte  
riskerar att påverka. 

Samtligt virkesspill från vår produktion 
levereras till det lokala värmeverket i 
anslutning till vår anläggning.

På NP Teknikcenter tillverkar vi prefabri
cerade väggar där du som kund bestäm
mer i detalj hur väggarna ska se ut, vi 
bygger med trä och /eller stålreglar i en 
produktion som är anpassad för maximal 
flexibilitet.

Vi kan leverera dina prefab väggelement 
med eller utan panel, med eller utan isol
ering, men inte med dragen EL och VS.

 Vi har vår egen lösning med styrsyll som 
gör att isolerade väggar kan monteras 
på ett fuktsäkert sätt även om det har 
regnat eller snöat på betongplattan innan 
montaget.

Vi kan även tillverka väggelementen med 
PEFC anspråk.

TAKSTOLAR VÄGGELEMENT SMARTSTOMME

prefabricerade
lösningar

För mer information kontakta: Niklas Bjärholm 0431-36 22 05 eller Peter Palmgren 0431-36 22 32
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Hultafors erbjuder ett   
komplett sortiment av sågar.  
Samtliga är  producerade av hög kvalitativt material och  har 
en ergonomisk design med den senaste slipningstekniken.

HANDSÅG HBX 9 EXPO

179:- 
Rek pris 265:- (exkl moms)

SÅGAR MED 
PRECISION 
i varje tag

Valet är ditt! Vill du bygga 
mer hållbart så hjälper vi 
dig gärna! För att underlätta 
ditt val har vi märkt upp 
våra hållbara produkter.

HÅLLBARA VAL är vår satsning på en grönare 
framtid. I den ingår även tjänster som spar in på 
materialåtgången, avfallet och transporterna.  
Vi erbjuder även utbildning och rådgivning. Givetvis 
lever vi själva som vi lär med hållbara lösningar för 
uppvärmning och transporter. Gör ett hållbart val 
du med. Det lönar sig både för dig och miljön.

- LÄS MER PÅ BYGGHANDEL.NPN.SE!

  LAHOLM ÄNGELHOLM
  Lantmannagatan 1 Kristianstadsgatan 36
  312 32 Laholm 262 71 Ängelholm
  0430-783 00 0431-47 82 00

  BÅSTAD GREVIE 
  Mäshultsvägen 2 Timmervägen 29 
  269 36 Båstad 269 62 Båstad 
  0431-789 00  0431-36 22 00  

Denna tidning produceras i samarbete med

HELSINGBORG
Bergavägen 17

254 66 Helsingborg
042-444 55 50

NU HAR VI ÖPPNAT I HELSINGBORG!
Välkomna till Bergavägen 17
Öppet: Vard 6.30-16.30. Tel: 042- 444 55 50. 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Erbjudandena kan inte kombineras med andra rabatter, och gäller 27/4 – 31/5 2020, om inget annat anges. 
Erbjudandena gäller på leverantörens ordinarie bruttopris. Kontakta din lokala NP Nilssonbutik för aktuella priser. 
Lokala avvikelser kan förekomma vad gäller sortiment och pris.


